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 ِبْسِم اهللِّ الرَّْمحـَِن الرَِّحيمِ 

মুসিলম উ�াহর �িত আহবান 
 

সম� �শংসা সম� িবে�র �িতপালক আ�াহর জনয্। সালাত ও সালাম বিষর্ত েহাক রাসূেল কািরম ملسو هيلع هللا ىلص এর উপর।  

মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলনঃ 

 َوَقاتُِلوا اْلُمْشرِِكَني َكافًَّة َكَما يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َمَع اْلُمتَِّقنيَ 
“আর েতামরা মুশিরকেদর সােথ সবর্া�কভােব যু� কেরা, েযমন তারা েতামােদর সােথ সবর্া�কভােব যু� কের এবং েজেন রােখা 

আ�াহ মু�াকীেদর সােথ আেছন”।  (সূরা তওবা, আয়াতঃ ৩৬) 

ইসলােমর িবরুে� পি�মা �ুেসডার, যায়নবািদ ইহুিদ ও �া�ণয্বািদ শি�র চালােনা বতর্মান এই যুে�র বা�বতা হল এই েয, এ 

যু� হল এক সবর্া�ক ও সবর্বয্াপী যু�। এিট িনছক দুিট িবেরাধী পেক্ষর মােঝ যু� নয়, বরং এ হল এমন দুিট আদেশর্র অি�ে�র 

লড়াই েয আদশর্�য় সহাব�ান করেত পাের না। এ হল হ� ও বািতেলর িচর�ন যু�, যােত তৃতীয় েকান পক্ষ েনই। এই যু� 

একই সােথ অ� ও আদেশর্র। এ যু� েযমন তেলায়ােরর, েতমিন কলেমরও। এ যু� হেলা সামিরক ও মন�াি�ক। 

ৈবি�ক িকংবা আ�িলক, েয দৃি�েকাণ েথেকই েদখা েহাক না েকন, সবর্া�ক ও সবর্বয্াপী এ যুে�র বা�বতা িচ�াশীল সকেলর 

কােছই পির�ার হেয় েগেছ। ইসলাম িবে�ষী কািফর-মুশিরক এবং তােদর আজ্ঞাবহ মুরতাদ ও মুনািফক েগা�ী তােদর অথর্ৈনিতক, 

সাং�ৃিতক ও �চারমাধয্েমর সকল শি� �েয়াগ করেছ ইসলামেক মুসলমানেদর জীবন, রা�, সমাজ ও মানসপট েথেক মুেছ 

েদয়ার জনয্। আর যিদ তারা তােদর সামিরক আ�াসন সামিয়ক ভােব কখেনা ব� রােখও, তবু তােদর মন�াি�ক যু� তারা 

িনর�র চািলেয় যায়। 

মহান আ�াহ তায়ালা বেলনঃ 

ْغَضاُء ِمْن أَفْـَواِهِهْم َوَما ُختِْفي ُصُدورُُهْم َدِت اْلبَـ َ�أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا ِبطَانًَة ِمْن ُدوِنُكْم َال َ�ُْلوَنُكْم َخَباًال َودُّوا َماَعِنتُّْم َقْد بَ 
ُتمْ   تـَْعِقُلونَ  َأْكبَـُر َقْد بـَيـَّنَّا َلُكُم اْآلَ�ِت ِإْن ُكنـْ

‘েহ মুিমনগণ, েতামরা েতামােদর ছাড়া অনয্ কাউেক অ�র� ব�ুরূেপ �হণ কেরা না। তারা েতামােদর সবর্নাশ করেত �িট করেব 

না। তারা েতামােদর মারা�ক ক্ষিত কামনা কের। তােদর মুখ েথেক েতা শ�তা �কাশ েপেয় িগেয়েছ। আর তােদর অ�রসমূহ 

যা েগাপন কের তা মারা�ক। অবশয্ই আিম েতামােদর জনয্ আয়াতসমূহ �� বণর্না কেরিছ। যিদ েতামরা উপলি� করেত।’  

(সূরা আেল ইমরান, আয়াতঃ ১১৮)  

উপমহােদেশর এবং িবেশষভােব বাংলােদেশর বতর্মান ঘটনা�বাহেক সিঠকভােব অনুধাবন করেত হেল, আমােদরেক এই সবর্া�ক 

ও সবর্বয্াপী যুে�র আেলােক বা�বতােক বুঝেত হেব। বাংলােদশ সরকােরর সেবর্া� েথেক সবর্িন� পযর্ােয়, এই তাগুিত শাসেনর 

আনসার আল ইসলাম 
আল-কােয়দা ভারতীয় উপমহােদশ 
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সংসদ েথেক শুরু কের েজলা ও ইউিনয়ন পযর্ােয়, �শাসন েথেক শুরু কের িবচার-িবভােগ, সিচবালয় েথেক শুরু কের েচ�ার 

অফ কমােসর্, িনরাপ�া বািহনী েথেক শুরু কের ে�স �ােব, কেপর্ােরট জগত েথেক শুরু কের কৃিষ ও কুিটর িশে� - �তয্ক্ষ ও 

পেরাক্ষভােব �া�ণয্বািদ শি� েয িনয়�ণ �িত�া কেরেছ, তা এই সবর্া�ক ও সবর্বয্াপী যুে�রই অংশ।  

বাংলােদেশর অথর্নীিতর সকল গুরু�পূণর্ খাতগুেলার উপর, বাংলােদেশর �াকৃিতক ও খিনজ স�েদর উপর, �চারমাধয্ম ও 

সাং�ৃিতক অ�েনর উপর �ুেসডার ও িহ�ু�বাদী শি� েয আিধপতয্ কােয়ম কেরেছ, তা এই যুে�রই অংশ। রামপাল েথেক 

রূপপুর, িবনা শুে� �ানিজট েথেক শুরু কের ভারতীয় িটিভ চয্ােনল ও িসেনমার মাধয্েম েনাংরািমপূণর্, িশরকী সং�ৃিতর অবাধ 

�চার-�সার, সব একই সূে� গাঁথা। 

সং�ৃিত ও ঐিতেহয্র নােম, স�ীিত ও ঐেকয্র অজুহােত মুসিলম তরুণ-তরুণীেদর মােঝ মুশিরকেদর িবিভ� উৎসব ও িব�ােসর 

�াভািবকীকরন, সুেকৗশেল িশক্ষা বয্ব�া ও পাঠয্বইেয়র মােঝ ইসলামিবেরাধী ও ঈমান িব�ংসী িবিভ� িবষয় ঢুিকেয় েদয়ার 

মাধয্েম িশশু-িকেশারেদর মগজেধালাই, কওমী মা�াসার সনেদর �ীকৃিত এবং কওমী িশক্ষা কতৃর্পেক্ষর �ীকৃিতর আড়ােল মা�াসা 

িশক্ষা বয্ব�া ও এর িসেলবাসেক িনয়�েনর হীন �েচ�া, মসিজেদর িম�র েথেক সরকারী খুতবা িদেত বাধয্ করণ, মানবতা ও 

জাতীয়তাবােদর েদাহাই িদেয় �ীন ইসলােমর সমােলাচনা, মু�িচ�া আর বাক-�াধীনতার নােম রাসূলু�াহর ملسو هيلع هللا ىلص উপর আ�মণ, 

ইসলামিবে�ষ ছড়ােনা, মানবািধকােরর নােম সমকািমতার মেতা জঘনয্ িবকৃিতর �চার, েযৗন িশক্ষার নােম পাঠয্বইেয়র মাধয্েম 

িশশুেদরেক িযনা-বয্ািভচার িশক্ষা েদয়া – এ সবিকছু এ যুে�রই অংশ। 

আরাকােন মুসলমানেদর উপর রা�ীয় তদারিকেত েবৗ�েদর চািলত জািতগত িনধন, ভয়ানক মানিবক িবপযর্েয়র পরও আ�জর্ািতক 

স�দােয়র িনিলর্�তা, তথাকিথত মানবািধকার সং�াগুেলার উদাসীনতা, বয্াপক মা�ায় মানবতািবেরাধী অপরাধ সংঘিটত হবার 

পরও আেমিরকা িনয়ি�ত জািতসংেঘর িনি�য়তা, সবর্দা মানবািধকােরর সবক েদওয়া বুি�-বয্বসায়ী আর ‘শাি�র দূত’েদর িনবর্াক 

থাকা – এসবই ইসলােমর িবরুে� কািফর-মুশিরকেদর সবর্া�ক এ যুে�রই অংশ। েজারপূবর্ক িখলাফেতর দািবদারেদর কাছ েথেক 

িকছু ইয়ািজিদেদর রক্ষা করার অজুহােত েয আেমিরকার েনতৃ�াধীন পি�মা েজাট ইরাক ও িসিরয়া আ�মণ কের, েসই একই 

পি�মা-িব� রে� েভেস যাওয়া আরাকােনর বয্াপাের থােক িনি�য়, িনিলর্�, িনিবর্কার। েপাড়া মাংেসর গ� আর ধিষর্তার 

আতর্িচৎকাের ভাির হেয় যাওয়া আরাকােনর বাতাস এবং মুসিলমেদর রে�র নদী পি�মা িবে�র ‘মানবতােবাধ’েক জা�ত কের 

না। িক� মানবতার নােম মুসলমানেদর হতয্া করেত এই একই পি�মা িব� কখেনা িপছপা হয় না।  

আরাকােনর এ বা�বতা এই অ�েলর �িতিট মুসলমানেদর সামেন আবােরা এই সতয্েক সে�হাতীতভােব তুেল ধেরেছ েয, যিদ 

অিধকার আদায় করেত হয়, তেব তা মুসলমানেদর িনেজেদরেকই করেত হেব কারণ পি�মােদর সৃ� ‘মানবতার’ সংজ্ঞায় মুসিলম 

রে�র েকান দাম েনই। তাই েকান সংঘ, েকান সরকার, েকান েসনাবািহনী, েকান সং�া, েকান শাি�-পুর�ার িবেজতা মুসলমানেদর 

রক্ষা করেত আসেব না। যিদ িনেজেদর রক্ষা করেত হয়, যিদ িনযর্ািতত মুসলমান নর-নারী ও িশশুেদরেক কািফর-মুশিরকেদর 

হাত েথেক রক্ষা করেত হয় তাহেল মুসলমান যুবােদরেকই েসই দািয়� িনেত হেব।  

যিদ এ ভূখে�র মুসলমানরা তােদর িনযর্ািতত েরািহ�া মুসিলম ভাই-েবানেদর সাহাযয্ করেত চান, যিদ �বািহত এই পিব� র� 

তােদর অ�রেক ক্ষত-িবক্ষত কের, যিদ মহান আ�াহর সামেন এই রে�র দািবর বয্াপাের �ে�র স�ুখীন হবার ভয় তােদর 

অ�রগুেলােক �কি�ত কের, তাহেল তােদর এ সতয্ অনুধাবন করেত হেব েয, িনযর্ািতত েরািহ�া মুসলমানেদর পােশ দাঁড়ােনার 

জনয্ এ ভূখে�র সকল উলামােয় িকরাম, তিলবুল‘ইলম, ইসলামী দলসমূহ এবং সাধারণ মুসিলমেদরই এিগেয় আসেত হেব। এই 
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দািয়� তােদর িনেজেদর কাঁেধই িনেত হেব। পি�মা �ুেসডার ও �া�ণয্বাদীেদর দালাল তাগুত সরকার কখনই মুসলমানেদর 

সহায়তায় এিগেয় যােব না।  �তারণা, িনফািক আর িব�াসঘাতকতা ছাড়া আর িকছুই তােদর কাছ েথেক আশা করা যায় না। 

বতর্মান পিরি�িতেত এ অ�েলর মুসলমানেদর করণীয় এবং এ বয্াপাের িদকিনেদর্শনা উপেরা� ে�ক্ষাপেটর িভি�েতই িনধর্ারন 

করেত হেব। কারণ বা�বতা েথেক িবি�� িবে�ষণ আপাতদৃি�েত চাকিচকয্ময় িকংবা তৃি�দায়ক হেলও আদেত তা মূলয্হীন। 

তাই এ অ�েলর তাওিহদী জনতা ও িবেশষভােব মুসিলম যুবকেদর �িত আমােদর আহবান হলঃ 

�থমত, এ সবর্া�ক ও সবর্বয্াপী সংঘােতর বা�বতা ও �ীয় দািয়� স�েকর্ ওয়ািকবহাল েহান, কারণ এ যুে�র বা�বতা ও 

বয্ি�েক �ীকার ও অনুধাবন করা ছাড়া কাযর্করীভােব এ যুে� অংশ�হন করা স�ব না। তাওিহদবাদী �েতয্ক যুবেকর জনয্ 

আবশয্ক হেলা আ�তৃি� ও গা-বাচােনার মেনাভাব েঝেড় েফেল ঐ দািয়�েক �ীকার ও �হণ করা, েয মহান দািয়� আ�াহ 

সুবহানাহু ওয়া তা’আলা এ �জে�র মুসিলমেদর কােছ অপর্ণ কেরেছন। িন�য় রা�ুল আলািমেনর সৃি�জগেত দুঘর্টনাবশত িকছু 

ঘেট না। এই সমেয়, এই ে�ক্ষাপেট, আপনার অব�ানও েকান দুঘর্টনা নয়। চারিদেক ঈমােনর বাতাস বইেছ, শাহাদােতর বাজার 

খুেল েদয়া হেয়েছ, আর আ�াহর �ীেনর সমথর্েন শ�র িবরুে� রুেখ দাঁড়ােনা ও সেবর্া� তয্াগ �ীকােরর সুেযাগ আজ মুিমনেদর 

হােতর নাগােল রেয়েছ।  

ি�তীয়ত, মুজািহিদন সংগঠন, উমারা ও উলামগেণর ব�বয্, িববৃিত ও িকতাবািদ অধয্য়েন এবং তােদর িদকিনেদর্শনা অনুসরেণ 

মেনােযাগী েহান। িন�য়ই সিঠক মানহাজ, সিঠক আি�দা, েযাগয্ েনতৃ�, উপযু� পিরক�না, েনতৃে�র �িত আনুগতয্, েশানা ও 

মানার মেনাভাব ছাড়া েকবল িবি�� িকছু কমর্কা� িকংবা �েতয্ক বয্ি�র িনজ� িচ�ার অনুসরেণর মাধয্েম উ�াহর পেক্ষ এ 

যুে� িবজয় অজর্ন করা স�ব নয়। আমােদরেক েখয়াল রাখেত হেব সািয়য্িদনা উমর (রাঃ) এর েসই কথাঃ  

 َال ِإْسَالَم ِإالَّ ِجبََماَعٍة ، َوَال َمجَاَعَة ِإالَّ إبَِِماَرٍة ، َوَال ِإَماَرَة ِإالَّ ِبطَاَعةٍ 
“জামায়াত ছাড়া ইসলাম েনই, ইমারাহ ছাড়া জামায়াত েনই, আনুগতয্ ছাড়া ইমারাহ েনই”। (জািমউল বায়ািনল ইলম িল ইবেন 

আ�ুল বার) 

তৃতীয়ত, এ যুে�র মন�াি�ক অক্ষ িনেয় িবেশষভােব মেনােযাগী েহান। িজহাদী ময়দােনর েকে� অব�ানকারী বয্ি�রাই হ� ও 

বািতেলর এ যুে� িমিডয়ার গুরু� স�েকর্ সাক্ষয্ িদেয়েছন। আল ইমাম ওয়াল মুজাি�দ শায়খ উসামা িবন লািদন রািহমাহু�াহ, 

হািকমুল উ�াহ শায়খ ডঃ আইমান আয-যাওয়ািহরী হািফযাহু�াহসহ অনয্ানয্ মুজািহিদন উমারাহ ও উলামাগেণর িবিভ� ব�েবয্ 

বারংবার েয িবষয়িট উেঠ এেসেছ তা হল, বতর্মান যুেগ যুে�র অেধর্ক িকংবা তার েচেয়ও েবশী হল িমিডয়া। তাই এ িমিডয়া 

িজহােদর গুরু� অনুধাবন ও হ� আদায় করা আমােদর সকেলরই একিট আবশয্ কতর্বয্। এিট এমন এক দািয়� যার বয্াপাের 

ময়দােন অব�ান করা মুজািহিদন আফেসাস কেরন! অতএব এ দািয়�েক, িজহািদ িমিডয়ার গুরু�েক খােটা কের েদখার েকান 

সুেযাগ েনই। 

চতুথর্ত, আপনােদর �াণি�য় তানজীম আল–কােয়দা শুধু একিট দেলর নাম নয় বরং এিট একিট আদশর্, একিট মানহাজ। এিট 

বতর্মান যুেগ সফলভােব আ�াহর রাসুল ملسو هيلع هللا ىلص ও সাহাবােয় েকরােমর (রাঃ) আদশর্বাহী দেলর নাম। তাই আপনারা এই আদেশর্র 

িশক্ষােক �হণ করুন এবং এর উপর কােয়ম হেয় যান। যিদ এই আদশর্ অনুসাের মুজািহিদন েনতৃবৃ� ও উলামাগেণর িদকিনেদর্শনা 

অনুযায়ী দাওয়ািত ও িমিডয়ার ময়দােন আপিন কাজ আ�াম িদেত থােকন, তাহেল আপাতত মুজািহিদেনর সােথ সরাসির েযাগােযাগ 

�াপেন সক্ষম না হেলও আপিন এই িজহাদী কােফলার গুরু�পূণর্ অংশ িহেসেবই গণয্ হেবন। অতএব, আমােদর সােথ সংযুি�েক 
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কাজ শুরু করার একিট পূবর্শতর্ না বািনেয়, আপনার কাজেক সংযুি�র একিট মাধয্েম পিরণত করুন। মুজািহিদন ভাইেদর সােথ 

স�িকর্ত হবার আগ পযর্� িমিডয়ার িজহাদ জাির রাখুন। 

প�মত, িনেজর সমেয়র সেবর্া�ম বয্বহার করুন। িন�য় এ সমেয়র জনয্ আপিন িজজ্ঞািসত হেবন। হ�েক েবাঝার পর, তাওিহেদর 

অথর্ েবাঝার পর েয দািয়� একজন মুসিলমেদর উপর অিপর্ত হয় অবশয্ই েস দািয়ে�র বয্াপাের আমরা সবাই িজজ্ঞািসত হব। 

আ�াহ রা�ুল আলািমন সম� মানব জািতর মােঝ িকছু মানুষেক �ীন ইসলােমর উপলি� দান কেরেছন। আর বতর্মান বা�বতা 

হল এই েয, এই পুেরা মুসিলম উ�াহর মােঝ িকছু মানুষেক আ�াহ রা�ুল আলািমন িবশু� তাওিহদ ও িজহােদর উপলি� দান 

কেরেছন। তাই এ িনয়ামত লাভ করার পরও যিদ আপিন আপনার দািয়ে�র বয্াপাের গােফল থােকন, তেব অবশয্ই তা হেব 

আ�াহর এই িনয়ামেতর না-েশাকরী।  

অতএব েহদােয়ত দােনর মাধয্েম েয দািয়� আ�াহ রা�ুল আলািমন আপনার উপর অপর্ণ কেরেছন, েসই দািয়� পালেন সেচ� 

েহান। েকান বয্ি�র মুজািহিদেনর সােথ সংযু� হেত না পারা, িকংবা িহজরত করেত না পারা - তার উপর েথেক কলম উিঠেয় 

েনয়ার কারণ নয়। বরং আমরা �েতয্কেকই আমােদর িনজ িনজ অব�ােনর ে�িক্ষেত জবাবিদিহ করেত হেব। তাই িনজ অব�ান 

েথেক সাধয্মত আ�াহর �ীনেক নুসরত করার কােজ সেচ� েহান। িন�য়ই আ�াহ ও তাঁর �ীন আমােদর অমুখােপক্ষী, িক� িতিন 

কািফর ও মুিমনেদর পৃথক করেত চান, তাঁর ি�য় বা�ােদর জা�ােত �েবশ করােত চান, আর তাঁর কােছ আমােদর কাছ েথেক 

েপৗছায় েকবল আমােদর তা�ওয়া। 

মেন রাখেবন ইসলােম জড়তার েকান �ান েনই। হয় একজন বয্ি� ঈমােনর পেথ �মাগত উ�িতর েচ�ায় িনেয়ািজত থাকেব 

অথবা তার অব�ার অবনিত হেব। এর মাঝামািঝ েকান অব�ান েনই। িনেজেক �� করুন, আপিন এই দুই অব�ার েকানিটেত 

আেছন? আপিন িক সাধয্মত িনেজর উ�িতর েচ�া করেছন? নািক আপিন এক ধরাবাঁধা ছাঁেচ িনেজেক আটেক েফেলেছন? 

জড়তা ও িনি�য়তার েকান সুেযাগ আমােদর েনই। েসই জা�ােতর জনয্ �িতেযািগতায় অবতীনর্ েহান যা আসমান ও যমীেনর 

চাইেত �শ�। আর তাই িনেজর আিথর্ক, সামািজক, পািরবািরক অব�া ও ে�ক্ষাপটেক অজুহাত না বািনেয়, িহজরত করেত না 

পারা িকংবা মুজািহিদেনর সােথ সংযু� হেত না পারােক িনেজর িনি�য়তার পেক্ষ যুি� িহেসেব উ�াপন না কের, শয়তােনর 

ওয়াসওয়াসায় কান না িদেয় - িনজ অব�ান েথেক িনজ দািয়� পালেন, িনজ সমেয়র স�য্বহাের সেচ� েহান। আ�াহ তায়ালা 

বেলনঃ 

ْنَساُن َعَلى نـَْفِسِه َبِصريٌَة   َوَلْو أَْلَقى َمَعاِذيَرُه  .َبِل اْإلِ
‘বরং মানুষ িনেজ িনেজেক খুব ভাল কের জােন।  েস যতই অজুহাত েপশ করুক না েকন’। (সুরা িকয়ামাহ, আয়াতঃ ১৪-১৫)   

িন�য় সাফলয্ আ�াহর পক্ষ েথেক, আমােদর কাজ হল ইখলােসর সােথ আমােদর সােধয্র সবটুকু েঢেল েদয়া। 

এই আমানেতর হ� আদায় এবং অিপর্ত এ দািয়� পালেনর েক্ষে� স�ািনত মুসিলম ভাই-েবানেদর জনয্ িকছু �েয়াজনীয় 

িদকিনেদর্শনা আমরা তুেল ধরিছ ইনশাআ�াহ। 
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মন�াি�ক ও িমিডয়া িজহাদ 
 

এ ভূখে� যােদরেক আ�াহ তাওিহদ ও িজহােদর বয্াপাের েহদােয়ত দান কেরেছন তােদর সকেলর জনয্ আবশয্ক হল সাধয্মত 

মন�াি�ক যুে� সি�য়ভােব অংশ�হণ করা। তাই সকল তাওিহদবাদী ভাই-েবানেদর আমরা এ যুে� সি�য়ভােব অংশ�হেনর 

আহবান জানাি�। মন�াি�ক যুে�র সবর্ািধক গুরু�পূনর্ ময়দান হল িমিডয়া। মন�াি�ক ময়দােন তথা িমিডয়া িজহােদর েক্ষে� 

মুজািহদ ভাইেদর িবেশষভােব েয িবষয়গুেলার িদেক গুরু� েদয়া �েয়াজনঃ 

- সাধারণ মুসিলম জনগণেক সামেন েরেখ িমিডয়া কাযর্�েমর িভি� �াপন করুন। জনিবি�� �চারণা, জনিবি�� েগিরলার 

চাইেতও দুবর্ল। মেন রাখুন, আমরা িনেজেদরেক উ�াহর মােঝ অিভজাত িকছু বেল মেন কির না, বরং িনেজেদরেক উ�াহর 

অংশ মেন কির। িমিডয়ার কাযর্�ম তখনই কাযর্কর হয়, যখন তা গণমানুেষর েবাধগময্ কের উপ�াপন করা হয়। 

- আ�াসী �ুেসডার, যায়নবািদ ও �া�ণয্বািদ েগা�ীর চ�া� স�েকর্ জনগনেক সেচতন কের তুলুন। তােদর অনুগত শাসকেগা�ী 

ও িনরাপ�া বািহনী এবং কািফর-মুশিরকেদর আজ্ঞাবাহী িমিডয়ার অপকমর্ জনগেণর সামেন তুেল ধরুন। 

- তাওিহেদর স�ূণর্ ও সিঠক বয্াখয্া উ�ােতর সামেন সহজ ও সু�রভােব তুেল ধরুন। িবধান এবং সাবর্েভৗম� েয েকবল 

একমা� আ�াহরই - এ িবষয়িট তােদরেক জািনেয় িদন। 

- গণতে�র বা�বতা, গণতাি�ক শাসন বয্ব�ার �তারণা, গণত� ও ইসলােমর সংঘাত এবং সেবর্াপির মানব রিচত বয্ব�ার 

িব�াি�র েমাকােবলায় আসমানী িবধােনর েসৗ�যর্ ও ে��� মানুেষর সামেন তুেল ধরুন। িবিভ� মানবরিচত মতবােদর 

অনুসরণকারী দেলর সাহাযয্-সমথর্েনর ঈমান-িব�ংসী পিরণাম স�েকর্ মুসিলম জনগণেক সেচতন কের তুলুন। 

 

- ইসলামিভি�ক �াতৃ�েবাধ ও সকল ভূিমসমূেহর মুসলমানেদর ঐেকয্র উপর গুরু�ােরাপ করুন। উ�াহর উপর �ুেসডার, িহ�ু, 

েবৗ� ও ইহুিদেদর আ�মেণর বয্াপাের আপনার চারপােশর মুসিলমেদরেক, উলামােয় িকরামেক িনয়িমত অবিহত করুন।  

- আ�াহর রােহ ভােলাবাসা এবং আ�াহর রােহ শ�তার মূলনীিত স�েকর্ উ�াহেক অবিহত করুন। উ�াহর এই কিঠন সমেয় 

েযন �েতয্েক তার সামথর্য্ অনুযায়ী উ�াহর সাহােযয্ এিগেয় যায়, এর জনয্ সবর্া�ক �েচ�া বয্য় করুন। 

- তাগুতী শাসনবয্ব�া ও মুরতাদ শাসকেগা�ীেক �তয্াখয্ান করেত উ�াতেক উ�ু� করুন। িন�য় এ হল নবীওয়ালা একিট 

দাওয়াতী কাজ। আর এরা েতা এমন পযর্ােয়র তাগুত যারা মুজািহিদেনর িবরুে� মুশিরকেদর আরাধয্ েদবী ‘দুগর্ার’ কােছ �াথর্না 

করার আহবান জানায়। আ�াহেক বাদ িদেয় অনয্ েকান উপােসয্র কােছ দুয়া করার আহবান জানােনার ধৃ�তা এ জিমেনর অনয্ 

েকান তাগুত এখন পযর্� েদখােত পােরিন। েহ মুসলমানগণ, এেদরেক সবর্া�কভােব পিরহার করুন।  

- িশিথলতা ও চরমপ�া েথেক মু� সিঠক মানহাজ, উ�াহর কলয্ােণর জনয্ আ�তয্াগকারী মুজািহিদন এবং উ�াহর উপর 

েজারপূবর্ক কতৃর্� দািবকারীেদর মােঝ পাথর্কয্ সাধারণ মুসিলমেদর সামেন ��ভােব তুেল ধরুন। িন�য়ই এ দুিট অসম িবষয়েক 

সমান �মাণ করেত দা�ালী িমিডয়া সবর্দা সেচ�। 

- উ�াহর �িত নবীওয়ালা মহ�ত েরেখ দাওয়াতী কাজ পিরচালনা করুন, কেঠারতা পিরতয্াগ করুন। দাওয়াত েপৗছােনার েক্ষে� 

উ�ম আদব বজায় রাখুন। অতয্ািধক হািস-তামাশা, কু্ষ�ািতকু্ষ� িবষেয় বাক-িবত�া ইতয্ািদ পিরতয্াগ করুন। িন�য়ই সাহাবােয় 
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েকরাম (রাঃ) িছেলন উ�ম আদব ও আখলােকর অিধকারী। তারা আরামি�য় িকংবা অলস িছেলন না। িন�য় তারা তােদর অ�ভুর্� 

িছেলন না, যারা েযৗবেন পদাপর্েনর পরও অিধকাংশ সময়ই িকেশারেদর মেতা দািয়�জ্ঞানহীন আেমাদ-�েমােদ েমেত থােক। তারা 

িছেলন উ�তা ও ভাঁড়ািমপূণর্ আচরন েথেক মু�।  

- অনলাইেন ও সামািজক েযাগােযাগ মাধয্েম দাওয়াহ ইলা�াহ জাির রাখুন। িবিভ� ই-েমইল �প, েফইসবুক, টুইটার, �গ ইতয্ািদর 

মাধয্েম তাওহীদ ও িজহােদর দাওয়াহ, এ সং�া� বই, �ে�া�র, অিডও, িভিডও ছিড়েয় িদন। মুজািহিদেনর �চারনার কােজ 

ই�ারেনট, িবেশষ কের সামািজক েযাগােযাগ মাধয্েমর ভূিমকা অতয্� গুরু�পূণর্। একই সােথ সমেয়র অপচয় এবং 

অ�ের িনফা� ও িরয়া সৃি�র েক্ষে�ও সামািজক েযাগােযাগ মাধয্েমর �ভাব বয্াপক। এ হল এমন এক অ� যা অ�ধারনকারী 

এবং শ� উভেয়রই ক্ষিত করেত সক্ষম। এ মাধয্মেক িকভােব আপিন বয্বহার করেবন তা স�ূণর্ভােব আপনার িস�া�। 

মন�াি�ক যুে�র এ ময়দােন আপিন সময় কাটােত পােরন ইখলােসর সােথ আ�াহর �ীনেক এবং মুজািহিদনেক নুসরত করার 

কােজ অথবা আপিন এ মাধয্মেক বয্বহার করেত পােরন অলস িবেনাদন, মূলয্হীন আ�া আর অ�েয়াজনীয় কথার মাধয্েম সময় 

ন� কের।    

- মন�াি�ক ও িমিডয়া িজহােদর এ ময়দােন উে�িখত কাজগুেলার গুরু� যতটুকু, এগুেলার �চােরর গুরু� তার েচেয় েকান 

অংেশ কম নয় বরং অেনক েক্ষে�ই েবিশ। েকান িমিডয়ার সফলতা শুধুমা� �কাশনার সফলতার উপর িনভর্র কের না, এর 

�চারনার উপরও অেনকাংেশ িনভর্র কের। আর তাই শুধুমা� �কাশনা ৈতির করেলই হেব না, এসকল �কাশনােক সাধারণ 

মানুেষর মােঝ বয্াপকভােব ছিড়েয় িদেত হেব। তাই তাওহীদ ও িজহােদর উপর অনলাইেন মজুদ বই-�ব�-অিডও-িভিডও, িবেশষ 

কের মুজািহিদেনর সােথ সংযু� িবিভ� িমিডয়ার �কাশনা যথাস�ব ছিড়েয় েদয়ার েচ�া করুন। মুজািহিদেনর ব�বয্, িবে�ষন ও 

বাতর্া �চােরর মাধয্েম উ�াহর সামেন সিঠক িদক-িনেদর্শনা তুেল ধরুন।  

- িশক্ষাবয্ব�া ও পাঠয্বইেয়র মেধয্ িশরক, কুফর ও ইসলামিবে�ষী েয সকল িবষয় ইসলােমর শ�রা অ�ভূর্� কেরেছ, েসগুেলা 

জনগেণর সামেন তুেল ধরুন। কািফর-মুশিরক এবং তােদর আজ্ঞাবহ মুরতাদ ও মুনািফক েগা�ী দীঘর্িদেনর �চারনার মাধয্েম 

বয্ি� ও সমািজক জীবেন েয সকল কুফর, িশরক ও ঈমান-িব�ংসী িবষেয়র �াভািবকীকরন কেরেছ, েসগুেলা স�েকর্ সেচতনতা 

ৈতির করুন। 

-  সকল দাওয়ািত ও িমিডয়া কাযর্�েমর েক্ষে� আমীরুল মুজািহদীন শাইখ আইমান আয-যাওয়ািহিরর (হািফজাহু�াহ) এর 

‘িজহােদর বয্াপাের সাধারণ িদক-িনেদর্শনা’েত বিণর্ত িনেদর্শনাসমূেহর আেলােক আপনার কমর্পিরক�না �ণয়ন করুন। েযমনঃ 

উ�াহেক আ�াসী �ুেসডার, যায়নবাদী ও �া�ণয্বাদীেদর বয্াপাের সেচতন করা, উ�াহর মেধয্ তাওহীদ ও িজহােদর মানহােজর 

�চার ও এর েযৗি�কতা দলীল-আিদ�াসহ তুেল ধরা, মুসিলম উ�াহর িবিভ� অ�েলর জনগেণর মেধয্ �াতৃ�েবাধ ও ঐেকয্র 

গুরু� তুেল ধরা এবং বতর্মান মুরতাদ শাসকেগা�ীর িবরুে� িবে�ােহ উ�াহেক তাহরীদ করা।   

উে�খয্ঃ শুধুমা� মুজািহিদেনর আ�জর্ািতক িবিভ� িমিডয়ার �কাশনা বা অিডও-িভিডওর অনুবাদ িকংবা ডািবং এর মাধয্েম এই 

কাজ স�ূনর্ হেব না যিদও এটা একিট গুরু�পূণর্ অংশ। িমিডয়ার মাধয্েম েয বাতর্ািট আপিন সাধারণ মুসিলমেদর কােছ েপৗেছ 

িদেত চাে�ন তা আপনােক সাজােত হেব এেদেশর মানুেষর উপেযাগী কের, তােদর িচ�া-েচতনা, তােদর আশা-আকা�ােক ধারণ 

কের। অনয্থায় শত �েচ�ার পরও আপনার দাওয়ািত কাজ িকংবা িমিডয়ার �কাশনা েদেশর আপামর জনগেণর মেন েরখাপাত 

করেত সক্ষম হেব না। িশক্ষা �হণ করুন মুজািহিদনেদর ইমাম মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص এর উদাহরন েথেক, িযিন মরুবাসী েবদুঈেনর সােথ 

কথা বলেতন তার েবাধগময্ ভাষায় এবং শহরবাসী স�া�েদর সােথ কথা বলেতন তােদর েবাধগময্ ভাষায়। বাংলােদেশর পূবর্বতর্ী 
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িজহািদ সংগঠনগুেলার ইিতহাস এবং েজারপূবর্ক িখলাফেতর দািবদারেদর সা�িতক অিভজ্ঞতা েথেক িশক্ষা �হণ করুন। আর 

িন�য় মুিমন একই গতর্ েথেক দুইবার দংিশত হয় না। 

- আপিন সাধারণ মুসিলম জনগেণর ইলম ও িচ�া-েচতনােক সামেন েরেখ, তােদর উপেযাগী দাওয়ািত ও িমিডয়ার �কাশনার 

�িত মনেযাগী েহান। িনেজেক তােদর অব�ােন ক�না কের িচ�া করুন। �রণ কের েদখুন, সবর্�থম তাওহীদ িকংবা িজহােদর 

দাওয়াত পাবার পর আপনার মেন েকান ��গুেলার উ�র জানা সবেচেয় েবিশ গুরু�পূণর্ িছল? �থেমই িক িজহােদর েকান 

ময়দােনর সূক্ষ েকান খবর িকংবা দূরবতর্ী েকান ময়দােনর েকান উমারাহ িকংবা উলামার বয্াপাের জানাটাই আপনার জনয্ গুরু�পূণর্ 

িছল? নািক এই মানহাজ হ� হবার বয্াপাের, এই মানহাজ কুরআন-সু�াহর অনুগামী ও ইসলােমর জনয্ কলয্াণকর হবার বয্াপাের 

নানা �ে�র উ�র খুেজ পাওয়া আপনার জনয্ গুরু�পূণর্ িছল? তাই, সাধারন জনগেণর জনয্ তােদর ভাষায়, তােদর অব�ােন িগেয় 

আপনােক কথা বলেত হেব।  

-  একইভােব িবিভ� ইসলামী দেলর জনয্ তােদর অব�ান ও তােদর িবিভ� সংশয় ও �াি� িনরসেনর লেক্ষয্ িকছু �েজ� হােত 

িনেত পােরন। এটা হেত পাের েছাট �বে�র আকাের িকংবা েকান ইেমজ িকংবা কেয়ক িমিনেটর একটা অিডও িকংবা িভিডওর 

মাধয্েম যা িদেয় তােদর অ�ের �ভাব সৃি� করা যায়। তেব মেন রাখা উিচত, মানুষেক কথা িদেয় আহত কের িনেজর উি�� 

দাওয়াত কবুল করােনার আশা বৃথা, বরং েসখােন থাকেত হেব উ�াহর �িত নবী-ওয়ালা দরদ।   

-  বতর্মান যুেগর গিতশীল জীবনপ�িত ও কুফরপ�ী-ফােসকী িমিডয়াগুেলার �ভােবর কারেণ েয েকান িবষেয় সাধারণ মানুষ খুব 

অ� সময়ই মনেযাগ ধের রাখেত পাের। তাই িমিডয়া কাযর্�েমর েক্ষে� এই িবষয়িট িবেবচনা করা জরুরী। িমিডয়ার সফলতা 

িনভর্র কের দশর্েকর কােছ িনেজর বাতর্া েপৗেছ েদয়া এবং দশর্কেক এর �ারা �ভািবত করার মাধয্েম। তাই অেনক বড় 

অিডও/িভিডওর পিরবেতর্ েছাট আকােরর অিডও/িভিডও ৈতরী করা অিধকতর কাযর্করী হেত পাের। অেনক সময় একটা েছাট 

ইেমজ িকংবা একটা েছাট কথাও জনগেণর মেন বয্াপক সারা েফেল। কারণ সাধারন মুসিলমেদর েক্ষে� দীঘর্ সময় ধের একিট 

উ�মােনর বড় িভিডও েদখার চাইেত একিট মধয্মমােনর েছাট িভিডও েদখার স�াবনা েবিশ। আপনারা অেনেকই হয়েতা লক্ষয্ 

কেরেছন, আিমরুল মুজািহিদন শায়খ আইমান আয-যাওয়ািহির (হািফজাহু�াহ) এর সা�িতক বয়ানগুেলাও সংিক্ষ� আকােরর। 

তেব বছের হয়েতা দুই-একটা বড় িভিডও ৈতরী করা েযেত পাের েকান িনিদর্� িবষয়েক পিরপূণর্ভােব ফুিটেয় েতালার জনয্।  

-  সবর্েশষ েয িবষয়টার িদেক আপনােদর মনেযাগ আকষর্ন করেবা তা হে�, মুজািহিদেনর িমিডয়ার �কাশনাগুেলােক ছিড়েয় 

েদয়ার জনয্ আপিন েবশী েবশী িচ�া-িফিকর করুন। অথর্াৎ িকভােব তাওিহদ ও িজহােদর বাতর্ােক সবর্�েরর মানুেষর কােছ েপৗেছ 

েদয়া যায় তা িনেয় িচ�া করুন। িবিভ� েসাশয্াল িমিডয়ার মাধয্েম িকভােব আপনােদর ৈতরী �কাশনাগুেলােক েবশী েবশী মানুেষর 

কােছ েপৗছােনা যায়, এই বয্াপাের আপনােদর মােশায়ারাগুেলা পিরিচত �ীিন ভাইেদর কােছ তুেল ধরুন। এর গুরু� বারংবার 

তােদর সামেন েপশ করুন। কারণ িমিডয়ার সাফলয্ অেনকাংেশই তার �চারনার উপর িনভর্রশীল। সেবর্াৎকৃ� মােনর একিট 

�কাশনাও যিদ সাধারন মানুেষর কােছ না েপৗছায় তাহেল চূড়া� িহেসেব িমিডয়া �কাশনা িহেসেব তা অেনকাংেশই বয্থর্, যিদও 

বয্ি�গতভােব আ�াহর কােছ এর জনয্ �িতদান পাওয়া যােব ইনশাআ�াহ। আপিন ক� কের একিট ইেমজ/অিডও/িভিডও ৈতরী 

করার পর যিদ েসটা মা� একশত জেনর কােছ েপৗঁছায় তাহেল এই কে�র ফসলটা িঠকমেতা ঘের েতালা হেলা না। এর িবপরীেত 

যিদ েসটা কেয়ক হাজার িকংবা লক্ষািধক মানুেষর কােছ েপৗছায়, তাহেল েসটা মূল উে�শয্ অজর্েন অেনক েবশী এিগেয় যাবার 

স�াবনা থােক। 
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বয্ি�গত জীবেনর েক্ষে� িনেদর্শনা  
 

সাধয্মত মন�াি�ক ময়দােনর লড়াইেয় অংশ�হেনর পাশাপািশ তাওহীদ ও িজহােদর মানহােজর পিথকেদর জনয্ বয্ি�গত 

জীবেনও িকছু িনেদর্শনা অনুসরণ করা জরুরী। বয্ি�গত পিরম�েল করনীয়সমূহেক িনে�া� কেয়কিট ভােগ ভাগ করা যায়ঃ 

১। দাওয়াহ ইলা�াহ। 

আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলনঃ 

 ادُْع ِإَىل َسِبيِل رَبَِّك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُْم اِبلَِّيت ِهَي َأْحَسنُ 
“আপনার �িতপালেকর িদেক আ�ান করুন �জ্ঞা ও সদুপেদেশর মাধয্েম এবং তােদর (িবেরাধীেদর) সােথ এমন প�ায় িবতকর্ 

করুন যা সবেচেয় ভাল”। (সূরা নাহল, আয়াতঃ ১২৫) 

মন�াি�ক যুে�র েক্ষে� িমিডয়ার পর সবর্ািধক গুরু�পূণর্ কাজ হল িনেজর পিরিচত পিরম�েল সাধয্মত দাওয়াহ ইলা�াহ জাির 
রাখা। �েতয্ক মুসিলেমর উিচত তার আচরন, কথা ও কােজর মাধয্েম মানুষেক আ�াহর �ীেনর �িত আকৃ� করা, িনেজর জীবেনর 

�িতিট েক্ষে� সাধয্মত ইসলােমর দাওয়াত ছিড়েয় েদয়ার েচ�া করা।  
েজেন রাখুন, িহকমাহপূণর্ উ�ম উপেদশ হে� আ�াহর পেথ দাওয়ােতর প�িত। আর িহকমাহ মােন হে� সু�াহ, হ� েছেড় েদয়া 

িকংবা পিরবতর্ন করা নয়। দাওয়ােতর েক্ষে� মুজািহদ ভাইেদর েয সকল িবষেয়র �িত লক্ষয্ রাখা উিচতঃ 

- হািকমুল উ�াহ শায়খ আইমান আয যাওয়ািহির (হািফজাহু�াহ) এর ‘িজহােদর বয্াপাের সাধারণ িদক-িনেদর্শনা’ অনুযায়ী 

দাওয়াতী কাজ আ�াম েদয়ার েচ�া করুন। 

- আ�াহর পেথ দাওয়াতেক সহজভােব উপ�াপন করুন েযমনভােব রাসুল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম দাওয়াহ িদেয়েছন। 
সীরাত ��গুেলােত েদখুন িতিন কত সহজ, সাবলীলভােব মানুষেক হে�র িদেক আহবান কেরেছন। সবার আেগ িনজ আ�ীয়-
�জন, ব�ু-বা�ব, পিরিচত জেনর কােছ তাওহীেদর ও িজহােদর দাওয়াহ েপৗঁেছ িদন। �ুল-কেলজ-ইউিনভািসিটর্ ও মা�াসােত 

এই দাওয়াহ কাযর্�ম ছিড়েয় িদন।  

সামানয্ েবতেনর িবিনমেয় িনেজর �ীন িবি� কের েদয়া তাগুেতর এেজ�েদর হুমিক-ধমিকেক গুরু� িদেবন না। আ�াহর 

নবীগণেক (আঃ) আেরা কত কিঠন িবপেদর স�ুখীন হেত হেয়েছ – েসটা মেন রাখুন। এই কিঠন পথ পািড় েদয়ার পরই িবজয় 
দান করা আ�াহর সু�াত। িতিন আমােদরেক পরীক্ষা কের অবশয্ই যাচাই কের িনেবন। এটা তাঁর ওয়াদা।  

- িনজ পিরবারেক �ীেনর িশক্ষা িদন। বা�ােদরেক মা�াসায় িশক্ষা িদন িবেশষত কওমী মা�াসায় িদন। অনয্েদরেকও এ বয্াপাের 

উৎসািহত করুন। িনেজর বাসায়/বািড়েত সা�ািহক �ীিন হাল্ কা করার েচ�া করুন। 

- তাওিহদ, িজহাদ, আল ওয়ালা ওয়াল বা’রা-সহ নানা িবষেয় সিঠক িশক্ষা ও িদক-িনেদর্শনার িবিভ� উৎস েযমনঃ মুজািহিদন 
উলামােদর িলিখত বই, �ব�, অিডও, িভিডও, এছাড়া িবিভ� ওেয়বসাইট, �গ, েসাশয্াল িমিডয়ার েপইজ ইতয্ািদ সকেলর মােঝ 

েবশী েবশী ছিড়েয় িদন। আপিন বই িকেন ব�ন করুন, েমেমারী কাডর্ িকেন েসটােত এ সকল অিডও-িভিডও কিপ কের ব�ন 
করুন, িসিড–িডিভিড আকাের এগুেলা িবতরণ করেত থাকুন। 

- ফুরুয়ী-ইখিতলাফী মাসআলার িবষেয় বাড়াবািড় করেবন না। �ীেনর মূল িবষয়সমূহ যথাঃ তাওহীদ, িশরক, কুফর, ির�া, সু�াহ, 

িবদয়াত, িজহাদ ইতয্ািদেত মেনােযাগ িদন। েয েয মাযহাব-মাসলােক আেছন, তােক েসটােত েরেখই িজহাদ িফ সািবিল�াহেত 
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শরীক করার েচ�া করুন। সবাইেক আপনার অনুসৃত মাজহাব-মাসলােক শরীক করার েচ�া করেবন না। ফুরুয়ী মাসআলায় 
মুজতািহদ উলামাগেণর মতপাথর্কয্ শরীয়ােতর একিট ৈবধ িবষয়। এটা উ�াহর জনয্ �শ�তা। তাই আপিন এসব মতপাথর্েকয্র 

িপছেন পেড় থাকেবন না। িন�য়ই শয়তান সবর্দা সেচ� থােক মুিমনেদর মােঝ িবেভদ সৃি� করার। আপনার মুসিলম ভাইেয়র 

িবরুে� শয়তােনর সহেযাগী হবার বয্াপাের, আ�াহ রা�ুল আলািমেনর সামেন িনেজর িবরুে� িনেজ সাক্ষী হবার বয্াপাের সতকর্ 

েহান।   

- দাওয়াহ ইলা�াহ তথা িজহােদর সকল েক্ষে�ই একজন আেলম অেনক গুরু�পূণর্ ভূিমকা পালন করেত পােরন। তাই, আি�য়ােদর 

উ�রসূরী িহেসেব তারা েযন মসিজেদর িম�র েথেক তাওহীদ ও িজহােদর কথা জনগণেক বেলন – েসজনয্ তােদরেক উৎসািহত 
করুন। তােদর সােথ সুস�কর্ গেড় তুলুন। তােদরেক স�ান করুন। তােদর কােছ মুজািহদ উলামাগেণর বই / �ব� েপৗঁেছ 

িদন। তারাই এগুেলার অিধক হ�দার। 

- আপনার আেশপােশর হ�প�ী আেলম ও তােলবুল ইলমেদর খুতবা ও আেলাচনাগুেলা েরকডর্ করুন এবং িবিভ� ওেয়বসাইট, 
েফারােম আপেলাড কের উ�াহর সকলেক শুনার সুেযাগ কের িদন। 

- আপিন যােদরেক দাওয়াহ িদেবন তােদর িতন-চার জনেক িনেয় একিট কের পাঠচ� গেড় তুলুন। �িত পাঠচে�র জনয্ একজন 
দািয়�শীল বা মাসউল িঠক কের িদন। েসই দািয়�শীেলর মাধয্েম তােদর ইলম, তারিবয়য্াহ, দাওয়াহ, িজহােদর ��িত চািলেয় যান। 

- যােদর সামথর্য্ আেছ, তারা উ�ম প�িতেত িপছেন বেস থাকা, িজহাদ িবেরাধী বয্ি�েদর সৃ� িবিভ� সে�হ-শুবুহাত দূর করুন। 
উ�াহেক নবয্-মুরিজয়া ও খােরজী েগা�ীর িবষা� থাবা েথেক রক্ষা করার েচ�া করুন। তােদর িবিভ� অেযৗি�ক দািবর অসারতা 

মুসলমানেদর সামেন তুেল ধরুন। 

- শরীয়াত কােয়েমর এই িজহােদ েয যতটুকু সমথর্ন করেত চায়, তােক ততটুকুসহ কােজ শরীক রাখুন। েকউ যিদ শুধু মুজািহিদন 

এর জনয্ দুয়া করেত রাজী থােক, তােক ততটুকুই করেত বলুন। 

- তাকফীেরর েক্ষে� বাড়াবািড়র বয্াপাের সতকর্ থাকুন। 

- আপনার এলাকার �ীিন ভাইগণ একি�ত হেয় জামাতব� জীবন যাপন করুন। সি�িলতভােব দাওয়াতী কাজ করুন। সামথর্য্ 
অনুযায়ী দূগর্ত, মজলুমেদর জনয্ সাহােযয্র হাত বািড়েয় িদন। মেন রাখেবন, আপনার িনেজর পােশর দুগর্ত, মজলুমেদর েদখার 

দািয়� আপনারই। পযর্া� শি� অিজর্ত হেয়েছ মেন করেল, সামথর্য্ অনুযায়ী িনজ িনজ এলাকায় আমের িবল মারুফ, নািহ আিনল 
মুনকােরর আ’মল শুরু করুন। এলাকার মুসিলম জনতােক সােথ িনেয় এলাকা েথেক মদ, গাঁজা, অ�ীলতা, েবহায়াপনা ইতয্ািদ 

দূর করার েচ�া করুন। িনেজর দাওয়াতেক শুধুমা� িজহােদর েক্ষে� সীমাব� রাখেবন না।  

- আপিন িনজ পিরসের হ� দাওয়াত ছিড়েয় েদন। আপিন িনজ পিরসের আমােদর জািতর িপতা ই�াহীম (আঃ) এর িম�ােতর 
অনুসরণকারী একজন �িতিনিধ হেয় যান। যুবক ই�াহীম (আঃ) এর মত আপিন িনজ অব�ােন অটল-অিবচলভােব দাঁিড়েয় যান। 

উে�িখত িনেদর্শনার সবগুেলাই হয়েতা সবাই অনুসরণ করেত সক্ষম হেবন না। তেব সাধয্মত েচ�া করেত হেব িনজ পিরি�িত 
ও ে�ক্ষাপট অনুযায়ী �ীেনর বয্াপাের আেপাষ না কের, িহকমেতর সােথ এই িনেদর্শনাগুেলা যথাসাধয্ অনুসরণ করার।  
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২। িজহােদর জনয্ ��িত �হন। 

আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলনঃ 

ُ انِْبَعاثـَُهْم فـَثـَبََّطُهْم َوِقيَل اقـُْعُدوا َمَع اْلَقاِعِدينَ  ًة َوَلِكْن َكرَِه اهللَّ  َوَلْو أَرَاُدوا اْخلُُروَج َألََعدُّوا َلُه ُعدَّ

“যিদ সিতয্ই িজহােদ যাওয়ার বয্াপাের তােদর দৃঢ় সংক� থাকেতা তাহেল অবশয্ই তারা যুে�র জনয্ িকছু সর�াম ��ত করেতা, 

িক� তােদর অিভযা�া আ�াহর মনঃপুত িছল না, তাই তােদর িনবৃ� রাখেলন এবং আেদশ হেলা ঘের বসা েলাকেদর মত েতামরা 

বেস থােকা।” (সূরা তওবা, আয়াতঃ ৪৬) 

েজেন রাখুন, িজহাদ েযভােব ফরজ, িজহােদর জনয্ ��িত �হণও েসভােব �ত� আেরকিট ফরজ। মুজািহিদেনর সােথ শািমল 

হেত না পারার কারেণ আপিন সরাসির ি�তােল শরীক হেত না পারেলও, িজহােদর ��িত �হণ না করার েক্ষে� েকান অজুহাত 

কােজ আসেব না। 

িজহােদর ��িতর েক্ষে� নীেচর িবষয়গুেলা লক্ষয্ রাখুনঃ  

- আ�াহর পেথ িজহােদর জনয্ িনেজেক শািররীক ও মানিসকভােব ��ত করুন। কিঠন পিরি�িতেত দীঘর্িদন থাকার অভয্াস 

করুন। আরাম-আেয়েশর জীবন পিরতয্াগ করুন। িনজ পিরবার-আ�ীয়-�জনেদর কাছ েথেক মােঝ মােঝ দূের থাকার অভয্াস 

গেড় তুলুন। ঘরকুেনা মেনাভাব তয্াগ কের মােঝ মােঝ একা কেয়কিদন দূেরর পথ সফর করুন। িনেজেদর কুরবানীর পশু িনেজ 

জবাই করুন। কিঠন ও পির�েমর কাজ করুন। মােঝ মােঝ পােয় েহেট দীঘর্ পথ �মণ করুন, কয্াি�ং করুন। িনেজেক 

ক�সিহ�ুতার িশক্ষা িদন। িনেজর কাজ িনেজ করেত িশখুন। েযমনঃ  রা�া করা, কাপড়-েচাপড় েধায়া, ঘর েমাছা, টয়েলট পির�ার 

ইতয্ািদ।     

- িনেজেক আনসার িহেসেব গেড় তুলুন। িনেজর বাসায় একিট রুম মুজািহদ ভাইেদর জনয্ বরা� রাখুন। দুই-িতন জন মুজািহদ 

ভাই যােত দীঘর্িদন আপনার বাসায় আ�য় িনেয় থাকেত পােরন, এ রকম বয্ব�া রাখুন।  

- উলামােয় র�ানীেদর সােথ থাকুন। উলামােয় ছু’েদরেক পিরহার করুন। উলামােয় হ� েতা তারাই যারা আি�য়াগেণর (আঃ) 

েযাগয্ উ�রসূরী িহেসেব জনগণেক কুফেরর িদেক পিরচালনাকারী তাগুতেক বজর্েনর আহবান জানান, বয্ি�গত জীবন েথেক শুরু 

কের রা�ীয় ও আ�জর্ািতক জীবেন আ�াহর এক�বাদ �িত�ার আহবান জানান। পূবর্বতর্ী আি�য়ােদর মেতাই বতর্মান সমেয়র 

তাগুত ও ইসলােমর শ�রা তােদরেক চকু্ষশূল মেন কের। তারা শাসকেদর কুফর ও িশরেকর বয্াপাের িনরব দশর্ক হেয় থােকন 

না। এটাই নববী দাওয়ােতর ৈবিশ�য্। ঐ সকল উলামােয় ছু’েদর পিরহার করুন যারা আ�াহর আইন পিরবতর্নকারী, বৃিটশেদর 

রিচত আইেন শাসনকারী এ সকল শাসকেদর সােথ উঠাবসা কের, তােদর অনুক�া িভক্ষা কের এবং তােদর মসনদেক শি�শালী 

কের। 

- যথাস�ব আরবী ও উদুর্ ভাষা িশক্ষা করুন। তাওহীদ ও িজহােদর ইলম অজর্ন করুন। স�ব হেল মা�াসায় ভিতর্ হেয় যান। 

তাওহীদ ও িজহাদ িবষয়ক গুরু�পূণর্ আরবী ও ইংেরজী েয সকল বই অনুবাদ হয়িন, েসগুেলা অনুবাদ করেত থাকুন। অ� অ� 

কের হেলও এসকল কােজ সাধয্মত সময় িদন। িনেজর সময়েক স�ূণর্ভােব আ�াহর কােজ খরচ করার েচ�া করুন। 

- রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর সীরাত এবং সাহাবা-তােবয়ীগেণর (রাঃ) জীবনী অধয্য়ন করুন। মুসিলমেদর ইিতহাস-ঐিতহয্ স�েকর্ জ্ঞান অজর্ন 

করুন। ইিতহােসর িবিভ� পযর্ােয় এই উ�াহর িজহােদর ইিতহাস পড়ুন। ইসলামী েখলাফেতর পতেনর কারণ, েখলাফেতর সময় 

রা�ীয়, অথর্ৈনিতক বয্ব�া স�েকর্ জানার েচ�া করুন।  
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- চলমান দা�ালী-কুফরী িব�বয্ব�ার অ�গর্ত অথর্ৈনিতক বয্ব�ার দূবর্লতা, রা�ীয় বয্ব�ার িবিভ� সমসয্ার বয্াপাের সময্ক ধারণা 

অজর্ন করুন। মুসিলম জনগণেক এর কুফল স�েকর্ সতকর্ করুন। 

- িবেশষভােব পি�মা সভয্তার ন�তা, অৈনিতকতা, অসভয্তা, মানবতা ও �াধীনতার গালভরা বুিলর আড়ােল ি�মুখীতা ও ভ�ামী 

স�েকর্ সেচতনতা বৃি�র েচ�া করুন। 

- িজহাদী নািশদ ৈতরী, অিডও, িভিডও, ইেমজ এিডিটং িশখুন। ওেয়ব সাইট ৈতরী, েনটওয়াকর্ িসিকউিরিট ইতয্ািদ িবষেয় জ্ঞান 

অজর্ন করুন।  

- হয্ািকং িশখুন। ইসলােমর শ�েদর িবিভ� সাইট ও �িত�ােনর তথয্ হয্াক কের মুজািহিদেনর হােত তুেল িদন। 

- আেমিরকান, ভারতীয় ও অনয্ানয্ �ুেসডার েদশসমূেহর বািস�া, তােদর অিফস, থাকার জায়গা, িবেনাদনেক�, তােদর িনরাপ�া 

বয্ব�া ইতয্ািদ িবষেয় তথয্ সাধয্মত সং�হ করুন ও সুেযাগ মেতা মুজািহদনেদরেক েপৗেছ িদন। আপনার আেশপােশ তাগুতী 

সরকােরর আজ্ঞাবহ মুরতাদ িনরাপ�া বািহনীর কমর্কতর্া, ইসলামিবে�িষ বুি�জীিবেদর িকংবা ইসলােমর অবমাননাকারীেদর অিফস, 

বাসা, ৈদনি�ন রুিটন ইতয্ািদ িবষেয় তথয্ েনাট কের রাখুন। সুেযাগমেতা মুজািহিদেনর কােছ হ�া�র করুন।  

- তাি�কভােব যথাস�ব অ� ও েবামা ৈতরীর প�িত িশক্ষা করুন। এ সং�া� িশক্ষােক ই�ারেনেট সবার মেধয্ ছিড়েয় িদন।  

- �াথিমক িচিকৎসার বয্াপাের তাি�ক ও বয্বহািরক জ্ঞান অজর্ন করুন।  

- ইসলামী বয্ব�াপনা িবদয্ার বা�ব েকৗশলগুেলা আয়� করুন। রাসুল ملسو هيلع هللا ىلص এর সীরাত, েখালাফােয় রােশদীেনর জীবনীেত এই 

বয্াপাের ভাল ধারণা পােবন। িজহাদী তানজীমগুেলার জনয্ এটা খুবই জরুরী। 

- সতকর্তার েক্ষে� মধয্মপ�া অবল�ন করুন। িনরাপ�া বজায় রাখুন। মেন রাখেবন, আমরা অনলাইেন কাউেক আমােদর সােথ 

শরীক কির না। েচ�া জাির রাখেল একিদন আপিন বা�েব মুজািহিদেনর সােথ শরীক হেত পারেবন ইনশাআ�াহ।  

এ �িতিট িনেদর্শনা �েতয্েকর জনয্ �েযাজয্ না হেলও �েতয্েকর উিচত সাধয্মত এই িনেদর্শনাগুেলার অনুসরণ করা। িনেজর 

জীবেনর �িতিট েক্ষে�, বয্ি�গত ও সামািজক পিরম�েল সাধয্মত �ীেনর জনয্ কাজ করা এবং িনেজেক ��ত করা। মেন 

রাখেবন, আপিন যিদ আ�াহর �ীনেক সাহাযয্ কেরন, আ�াহ আপনােক সাহাযয্ করেবন।  

আপিন আ�াহর �ীেনর জনয্ িনেজর সময়, �ম বয্য় করুন, আ�াহ আপনােক এর �িতদান িদেবন। সম� মানবজািত একি�ত 

হেয়ও আপনার েকান ক্ষিত করেত পারেব না, শুধুমা� আ�াহ যা অনুমিত িদেয়েছন তা বয্তীত। মেন রাখেবন, কলম তুেল েনয়া 

হেয়েছ, কািল শুিকেয় েগেছ। আর মুিমনেদর জনয্ আ�াহই যেথ�।  

৩। তাযিকয়য্াতুন নফস। 
আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলনঃ  َقْد أَفْـَلَح َمن تـَزَكَّى 
“িন�য় সাফলয্ লাভ করেব েস, েয িনেজেক পিরশু� কের েনয়”। (সুরা আ’লা, আয়াত ১৪) 
 

যুেগ যুেগ যারাই তাওিহেদর বয্াপাের আেপাষ না করার িস�া� িনেয়েছন এবং আ�াহর �ীেনর উপর অিবচল েথেকেছন, তােদর 

সবাইেকই �িতকূলতার স�ুখীন হেত হেয়েছ। যুেগ যুেগ তাওিহেদর পক্ষাবল�নকারীেদর িবেরািধতা কেরেছ তৎকালীন  

শাসকেগা�ী, সমাজ, রা�, আ�জর্ািতক স�দায়। আ�াহর �ীেনর জনয্ সং�াম করার েক্ষে�, তাওহীিদ কােফলার অিভযা�ীরা দুগর্ম 

পেথ পরীিক্ষত হেবই। আ�াহর সােথ বা�ার স�কর্ ( هللا مع تعلق ) মজবুত না থাকেল এ পরীক্ষাগুেলােত উ�ীণর্ হওয়া স�ব না। 
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যিদ ঈমান জীব� না হয়, মজবুত না হয় তাহেল দুবর্ল িভি�র উপর যেতা বড়, যেতা আিলশান দালানেকাঠাই গেড় েতালা েহাক 

না েকন, তা েযেকান মূহুেতর্ েভে� পড়েত পাের। আর তাই আ�শুি� অজর্েনর েচ�া জাির রাখা অতয্� �েয়াজনীয়। মানুেষর 

নফস তার সবর্ািধক িনকটবতর্ী ও তার উপর সবর্ািধক �ভাব িব�ারকারী শ�, তাই িনেজর নফসেক িনয়�েন আনুন, অনয্থায় েস 

আপনােক িনয়�ন করেব। 

এেক্ষে� িনে�া� িবষয়গুেলার িদেক লক্ষয্ রাখা �েয়াজনঃ 

 পিব� কুর’আেনর সােথ আপনার স�কর্ দৃঢ় করুন। িনয়িমত কুর’আন িতলাওয়াত করা। �িতিদন একিট িনিদর্�

পিরমান কুর’আন পড়ার িনয়য্ত করুন এবং েচ�া করুন। ধীের ধীের িতলাওয়ােতর সময় বাড়ােত পােরন।

 সকল �কার কিবরা গুনাহ েথেক িনেজেক েহফাজেত রাখুন। সগীরা গুনােহর েক্ষে� সতকর্ থাকুন।

 দৃি�র েহফাযত করুন। িনেজর ৈদনি�ন রুিটনেক এমনভােব সািজেয় িনন যােত কের ফােহশা ও অ�ীলতা েথেক

যথাস�ব দূের থাকা যায়।

 িপতামাতার যথাসাধয্ েখদমত করুন। আ�াহর হুকুেমর মেধয্ েথেক তােদর আনুগতয্ করুন। তােদর জনয্ আপনার

দয়ার ডানা িবিছেয় িদন। আ�ীয়-�জেনর হ� আদায় করুন।

 েবশী েবশী িযিকর-আযকার করুন। িবেশষ কের সকাল ও স�য্ার আযকারগুেলা আকেড় ধরুন। িজহােদর ময়দােনর

মুজািহদগণ এটা খুবই গুরু� িদেয় আ’মল কের থােকন।

 িনয়িমত তাহা�ুেদর নামায আদােয়র েচ�া করুন। েশষ রােত আ�াহর িনকট িনেজর ও উ�াহর জেনয্ কা�াকািট

কের েদায়া করুন।

 অ�ত দুই রাকাত হেলও িনয়িমত ইশরােকর নামােজ অভয্� েহান।

 স�ােহ দুই িদন নফল েরাযা রাখার েচ�া করুন। আইয়ােম বীজ এর েরাযা রাখুন।

 রােত দীঘর্সময় েজেগ থাকার অভয্াস তয্াগ করুন, ফযেরর পর না ঘুমােনার অভয্াস করুন।

 অ�েয়াজনীয় কথা বলা, আ�ার অভয্াস তয্াগ করুন। কথার মাধয্েম অনয্েক ক� েদয়া েথেক দূের থাকুন।

 আেমাদ-�েমাদ ও হািস-ঠা�ায় সময় বয্য় করার অভয্াস তয্াগ করুন। িন�য় অতয্ািধক হািস ও েকৗতুক মানুেষর

অ�রেক শ� কের েদয়।

 িনেজর আচরণ ও কথার েক্ষে� রাসুল ملسو هيلع هللا ىلص এর সু�াহর অনুসরেণর েচ�া করুন। সবার সােথ আদব বজায় েরেখ

কথা বলুন, মুসিলম ভাইেক অ�ািধকার িদন, আ�সমােলাচনার অভয্াস গেড় তুলুন।

 ি�তধী হবার েচ�া করুন। তাড়াহুড়া �বণতা তয্াগ করুন।

 েনককার, আ�াহ ওয়ালােদর সােথ অবসর সময় কাটান। আর মৃতুয্র আেগ মুিমনেদর অবসরই বা েকাথায়!

আ�াহ রা�ুল আলামীন আমােদর সকলেক যথাসাধয্ আমল করার তাউিফক দান করুন। 

আর সবর্েশষ কথা হল, সম� �শংসা আ�াহর জনয্ এবং সালাত ও সালাম বিষর্ত েহাক মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص, তাঁর পিরবার ও সাহাবা 

আজমা’য়ীনেদর উপর। 
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